PRVA REDOVITA SJEDNICA SREDIŠNJEG ODBORA DRUŠTVA

Prva redovita sjednica Središnjeg odbora Društva održana je 7. ožujka 2013. u
prostorijama Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, s početkom u 10
sati. Sjednici su nazočili: predsjednik H. Potrebica, tajnica J. Balen, dopredsjednici M.
Menđušić i A. Durman te članovi:, D. Maršić, K. Karlo, S. Mihelić, V. Kos. Opravdano
su bili odsutni: D. Perkić, B. Čargo, M. Krznarić Škrivanko.
Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. Sjednicu, koja se odvijala
uobičajenim tijekom, vodio je predsjednik H. Potrebica.
Znanstveni skup, Godišnja i Izborna skupština za godinu 2013. Kako je odlučeno
na Godišnjoj skupštini održanoj u Lošinju, ovogodišnje okupljanje održati će se u
Vukovaru od 7. do 11. listopada. Suorganizacija Znanstvenog skupa i Godišnje skupštine
povjerena je Gradskom muzeju Vukovar. Utvrđena je tema skupa: Arheologija na
Dunavu Za glavnu temu skupa primaju se prijave najkasnije do 1.6. Rezultati novih
istraživanja prezentirati će se putem sekcije Postera.
Završni račun Društva. Predsjednik Društva je pročitao izvješće o financijskom
poslovanju Društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012., koje je Središnji
odbor jednoglasno prihvatio.
Nakladnička djelatnost. Predsjednik Društva izvijestio je da će Društvo za ovu
2013. godinu tiskati jedan svezak Obavijesti, kao i u 2012. Prikupljaju se radovi za
Izdanja sa skupova u Imotskom i Lošinju.
Novi članovi. Tajnica Društva izvijestila je da je pristiglo pet molbi za primanje u
članstvo Društva. Društvo je tako primilo četiri redovita i jednog člana pripravnika.
Pod točkom Razno predsjednik je izvijestio članove o uspješnom dovršetku
dogovora s knjižnicom Hrvatskih studija o prihvatu i pohrani knjižnog fonda Hrvatskog
arheološkog društva. Predočen je i ugovor kojim spomenuta knjižnica preuzima pohranu,
evidenciju i brigu o knjigama u vlasništvu Hrvatskog arheološkog društva koje će
knjižnici biti pohranjene kao zasebna zbirka. Knjige bi bile evidentirane i uređene po
suvremenom bibliotečnom sustavu, a članovi društva bi ih mogli koristiti uz predočenje
članske iskaznice bez obzira na članstvo u knjižnici Hrvatskih studija. Tamo će na
adekvatan način

biti pohranjene i sve knjige dobivene u budućnosti kroz donacije,

akvizicije i razmjenu. Preseljenje knjižnice uslijedit će u sljedećih nekoliko tjedana, a
time će se i otvoriti put sustavnom rješavanju pitanja prostora Društva.

Isto tako tajnica je izvjestila članove središnjeg odbora da je Društvo primilo
donaciju Ministarstva kulture od 500 primjeraka različitih godišta Hrvatskog arheološkog
godišnjaka.
Radni dio sjednice završio je u 12,00 sati.

